


-формувати в учнів систему знань про 
особливості населення, економічної 
політики, галузей міжнародної 
спеціалізації Китаю;
- Розвивати та вдосконалювати навички 
учнів оцінювати географічне положення і 
природно – ресурсний потенціал країни;
-Продовжити формування умінь учнів 
працювати з картами атласу і матеріалом 
підручника.



…на відміну інших соціалістичних країн, 
де розвиток приватного підприємництва
супроводжувався демократизацією
політичного життя, в колишній
«Піднесеній імперії» еволюція пішла 
іншим шляхом.



Китай







Китай має надзвичайно багатий і 
різноманітний природно – ресурсний 
потенціал. На розміщення виробництв і на 
розселення в першу чергу впливає рельєф:
західна частина є найвищою, тут розташоване 
Цінхай – Тібетське нагір’я («Дах світу») оточене 
гірськими системами.



Друга сходинка-широченна смуга 
високогірних рівнин у Внутрішній 
Монголії, Джунгарській і Таримській 
котловинах.

Третя, найвища сходинка, – рівнини 
Сунляо, Велика китайська низовина та 
низовина в річці Янцзи, прибережні 
території Тихого океану – є 
найважливішими землеробними 
районами.





 Клімат Китаю в цілому має 
континентально – мусонний характер. 
Майже три четвертих території 
знаходиться у відносно сприятливих 
умовах, що дає змогу вирощувати майже 
всі відомі с/г культури.



Надзвичайно різноманітним є рослинний світ Китаю, 
який нараховує близько 35 тис видів, в тому числі 2,8 
тис видів дерев. Зустрічаються майже всі види 
ландшафтів північної півкулі.





Тваринний світ представлений 3,5 тис. видів 

хребетних (10% світової фауни), 2 тис. видів риб, 1,1 

тис. видів птахів, 450 тис. диких тварин, 210 видів 

земноводних. В країні є 50 зоопарків, 85 

заповідників.



Підсумок уроку:

 Китай найбільша за кількість населення країна 
світу.
 Природні умови КНР надзвичайно різноманітні, де 
присутні практично всі види ландшафтів та ґрунтів 
Євразії.
 Корисні копалини Китаю вражають своїм 
Багатством, запасами та різноманітністю.
 Рослинний покрив і тваринний світ Китаю Багатий і 
різноманітний (35 тис видів рослин, і 6 тис видів 
тварин)
 Темпи економічного росту Китаю вже тривалий час 
залишаються одними з найвищих у світі (не менше 15% 
щорічно).



Опрацювати параграф підручника

На контурній карті позначити основні 
помислові центри Китаю, 
сільськогосподарські райони.


